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zaměstnavatele, potvrditi mu do průkazu poji
štěnců den vstupu do zaměstnání a výstupu 
z něho za dobu, po kterou byl tímto zaměstna
vatelem u ní přihlášen před rozhodným dnem. 
Nárok na toto vyznačení do průkazu poji
štěnců musí však pojištěnec uplatniti nejdéle 
do 2 roků po rozhodném dni, jinak zaniká.

(2) Nemocenská pojišťovna jest povinna 
podle dokladů, které pojištěnec předloží, anebo 
podle svých záznamů doplniti údaj e v průkazu, 
jakož i vyznačiti v rubrice změn a oprav pří
padné změny a opravy.

(3) Opravy, změny nebo doplňky kterýeh- 
koliv údajů v průkazu jsou oprávněny prová
dět! pouze nemocenské pojišťovny.

§ 10.

Průkazů pojištěnců smí býti použito vý
hradně k záznamům o stavu pojištění.

§ 11.

(L) Tiskopisy průkazů pojištěnců, soupiso
vých lístků a výkazů vydá na svůj náklad 
Ústřední sociální pojišťovna a doručí je nemo
cenským pojišťovnám, které je zdarma zašlou 
zaměstnavatelům.

(2) Průkazy vydávají se pojištěncům 
zdarma. Při vyhotovování náhradního průkazu 
(§ 12) je pojištěnec povinen žaplatiti poplatek, 
jejž určí ústřední sociální pojišťovna se schvá
lením ministerstva sociální péče.

(3) K průkazu pojištěnců jest připojiti po
učení o jeho významu.

§ 12.

(1) Pojištěnci jsou povinni opatřiti si v pří
padě ztráty průkazu anebo jeho poškození 
průkaz náhradní.

(2) Vyjde-li na jevo, že zaměstnanec, který 
podle § 1 tohoto nařízení byl povinen dáti si 
vyhotoviti průkaz pojištěnců, průkazu nemá 
a včas si jej sám nezaopatří, bude mu průkaz

. vyhotoven z moci úřední na jeho náklad (§ 11, 
odst. 2.).

§ 13.
Pojištěnec jest povinen předložití na|požá

dání průkaz nemocenské pojišťovně neb 
ústřední sociální pojišťovně.

§ 14.
Ústřední sociální pojišťovna může naříditi 

odevzdání průkazů pojištěnců k provedení 
kontroly záznamů v nich a může vydati poji
štěncům průkazy nové.

Zaměstnanci nebo zaměstnavatelé, kteří ne
vyhovují povinnostem, stanovaným tímto na
řízením, nebo sami údaje v průkazu mění 
(§ 9, odst. 3.) nebo průkazy svévolně poškodí, 
dopustí se přestupku podle § 260, písm. h), 
zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 
184/1928 Sb. z. a n., nejde-li o čin trestný 
soudem.

§16.
(1) Ministr sociální péče vyhlásí po slyšení 

Ústřední sociální pojišťovny v úředním listě 
republiky československé (podle vyhlášky 
č. 4/1920 Sb. z. a n.):

a) den prvého (hromadného) vyhotovení 
průkazů pojištěnců (rozhodný den) (§ 8, 
písm. a—c),

b) den, ve který jest zjistiti počet zaměst
nanců jednotlivých zaměstnavatelů ke stano
vení povinnosti vyhotoviti průkazy (§2),

c) vzorec průkazu,
d) vzorec soupisového lístku,
e) vzorec výkazů podle § 3, písm. c).
(2) Podrobné pokyny o postupu nemocen

ských pojišťoven při vyhotovování průkazů 
pojištěnců vydá ústřední sociální pojišťovna.

§15.

17.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Er.gliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dr. šrá

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r. 
ek v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 14. března 1930, 

jímž se stanoví podrobnosti k provedení zá
sady nedělitelnosti týdenního pojistného pro 
pojištění invalidní a starobní a nutné výjimky 

z této zásady.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 158, odst. 1., zákona ze dne 9. října 
1924, č. 221 Sb. z.a n. ve znění zákona že dne
8. listopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n., o pojištění
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zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a 
stáří:

§ 1.
Týdenní pojistné pro pojištění invalidní a 

starobní je v zásadě nedělitelné a vyměřuje 
se za dobu od pondělí do neděle včetně (tý
denní pracovní období, § 160 zákona).

§ 2.
C1) Za celé toto pracovní období jest vymě- 

řiti pojistné, pracuje-li zaměstnanec:
1. v týdnu šest nebo sedm dnů, nebo
2. jen pět dnů v týdnu, ale v takovém zá

vodě nebo jeho části, v němž nebo v níž 
se obvykle pracuje 5 dnů v týdnu (an
glický týden), nebo

3. méně než šest dnů v týdnu následkem 
pracovních přestávek, trvajících jinou 
dobu, než jak je uvedeno v § 3, odst. 4.

(ž) Za celé pracovní období (§ 1) je též 
vyměřiti pojistné, pracuje-li zaměstnanec při 
obmezeném provozu sice méně než 6 dnů 
v týdnu, bude-li tento obmezený provoz trvati 
pravděpodobně déle než 4 týdny po sobě 
jdoucí. V tomto případě jest ovšem platiti 
pojistné odpovídající mzdové třídě, do níž je 
pojištěnce zařadili v důsledku ustanovení 
§ 12, odst. 3., zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. ve 
znění zák. č. 184/1928 Sb. z. a n.

(3) Je-li obmezený provoz prováděn tak, že 
se střídají celé týdny, nebo delší časová ob
dobí, ve kterých se pracuje, s týdny nebo del
šími obdobími, ve kterých se nepracuje, a 
bude-li tento obmezený provoz trvati pravdě
podobně déle než 4 týdny po sobě jdoucí, je 
vyměřiti pojistné za všechny týdny příspěv
kového období na podkladě mzdy stanovené 
podle obdoby § 12, odst. 3., zák. č. 221/1924 
Sb. z. a n. ve znění zák. č. 184/1928 Sb. z. a n.

§ 3.
(]) Mimo případy uvedené v § 2 je týdenní 

pojistné v pojištění invalidním a starobním 
dělitelno na dny.

(2) Jest tedy vyměřiti pojistné toliko do 
dne, kdy zaměstnanec během období uvede
ného v § 1 přestal vykonávat! služby nebo 
práce povinně pojištěné a byl k tomu dni 
řádně odhlášen, nebo do dne, kdy nastala ne
způsobilost k práci. Pracoval-li zaměstnanec 
až do soboty, vyměří se pojistné i za neděli. 
Pojistné za neděli jest vyměřiti zaměstnava
teli, jemuž bylo předepsáno pojistné za sobotu.

(3) ’Počne-li zaměstnanec vykonávati práce 
nebo služby povinně pojištěné teprve během

týdenního pracovního období, vyměří se po
jistné ode dne, kdy práce ty vykonávati počal.

(4) Pojistné se nevyměřuje za pracovní pře
stávky trvající alespoň čtyři kalendářní dny za 
sebou jdoucí, oznámí-li zaměstnavatel přeru
šení práce příslušné nemocenské pojišťovně 
včas, t. j. do šesti dnů ode dne, kdy pracovní 
přestávka nastala. Stejně je postupovali, ne
pracuj e-li zaměstnanec v pondělí, úterý a ve 
středu.

§ 4.
Denní sazby pojistného pro pojištění inva

lidní a starobní v případech § 3 činí:

Počet
Třída invalidního a starobního pojištění

dní
Aa Ab B C D

1 2 3 4 5 6
Kč

1 0-38 0'52 0-74 0-94 1-20
2 0-74 1'04 1-46 1-90 2-40
3 1-12 1-54 2'20 2-84 3'60
4 1-50 2-06 2-92 3'78 4'80
5 1-86 2-58 3-64 4-72 tí-00
6 2-24 3'10 4'38 5'66 7-20

§ 5.
(!) Doba rozhodná pro výpočet zvyšovacích 

částek (§ 111, odst. 3., zák. č. 221/1924 Sb. z. 
a n. ve znění zák. č. 184/1928 Sb. z. a n.) sta
noví se součtem všech příspěvkových týdnů 
i dnů v té které mzdové třídě, při čemž zbytek 
dnů nad nejblíže nižší sedminásobek považuje 
se za plný příspěvkový týden příslušné třídy.

(2) Nebyla-li podle výpočtu v odst. 1. do
vršena čekací doba (§ 107 zák. č. 221/1924 Sb. 
z. a n. ve znění zák. č. 184/1928 Sb. z. a n.), 
počítá se do čekací doby za plný příspěvkový 
týden každý týden, v němž stalo se pojistné 
splatným aspoň za jeden den.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


